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Wél of géén voorkennis over Srebrenica ? 

Een decennium dispuut tussen NIOD en Argos, 
samengevat vanuit de Argos-bril 

Huub Jaspers  

 

Het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) concludeerde in het 
grote Srebrenica-rapport dat in april 2002 werd gepresenteerd en tot het 
aftreden van het tweede paarse kabinet leidde dat de verovering van de 
moslimenclave door Bosnisch-Servische troepen en de daarop volgende 
massamoord op duizenden moslimmannen niet kon worden voorkomen (mede) 
vanwege een gebrek aan ‘intelligence’: “Nu er evident bij geen van de 
betrokkenen voorkennis was, was adequaat reageren bij voorbaat uitgesloten.”  
 
Het onderzoeksprogramma Argos (Radio 1) bestrijdt deze conclusie al sinds 
verschijning van het NIOD-rapport. In meer dan twintig uitzendingen is Argos 
ingegaan op deze cruciale kwestie uit het Srebrenica-drama. Daarbij zijn in de loop 
der jaren steeds nieuwe aanwijzingen en bronnen toegevoegd aan dit dispuut, ook 
doordat (Amerikaanse) documenten en andere bronnen beschikbaar kwamen die 
ten tijde van het NIOD-onderzoek nog niet toegankelijk waren. Hieronder een 
samenvatting van de bevindingen van Argos in min of meer chronologische 
volgorde. De basis van dit stuk vormen letterlijke transcripties van ruim twintig 
Argos-uitzendingen.    
 
Een mogelijk misverstand 
Allereerst een mogelijk misverstand rechtzetten: Wij (Argos) hebben nooit gesteld 
of geconcludeerd dat er (bij de grote inlichtingendiensten) voorkennis is geweest 
over de massamoord in Srebrenica. Wij hebben wel geconcludeerd, gesteld en 
geprobeerd te bewijzen dat er bij de grote inlichtingendiensten (in elk geval van de 
Verenigde Staten) voorkennis is geweest over de ophanden aanval op Srebrenica 
(met als doel de inname van de enclave). 
Het ultieme bewijs daarvoor ligt trouwens ook zeventien jaar na dato nog steeds 
niet op tafel en dat kan (is onze overtuiging) ook nog wel wat jaartjes duren; soms 
komen gevoelige documenten over belangrijke historische gebeurtenissen pas 
vijftig jaar na dato op tafel. De verovering van de Srebrenica-enclave en de daarop 
volgende massamoord op duizenden moslimmannen zijn - in dit debat - in mijn 
ogen twee verschillende verschijnselen, die uiteraard wel samenhangen (de 
massamoord zou zonder de verovering niet hebben plaatsgevonden), maar in de 
discussie uit elkaar getrokken moeten worden. 
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Er zijn in Argos-uitzendingen wel mensen aan het woord geweest (bijvoorbeeld de 
Nederlandse wetenschappers Ger Duijzings en Erna Rijsdijk, maar ook Florence 
Hartmann, voormalig woordvoerder van Carla del Ponte, en de voormalige VN-
commandant kolonel b.d. Charles Brantz) die gesteld hebben dat er ook over de 
massamoord voorkennis is geweest. Maar die hypothese hebben wij ons zelf niet 
eigen gemaakt, vooral omdat de bewijsvoering (tot nu toe) in onze ogen te dun en 
te abstract is. 
 

Een groot gemis: Gerard Legebeke  
Een belangrijke beperking bij deze discussie is dat ik het Argos-onderzoek op dit 
terrein jarenlang in nauwe samenwerking heb gedaan met mijn vriend/collega/chef 
Gerard Legebeke, die op 1 augustus 2008 heel onverwacht aan een hartstilstand is 
overleden. Bij sommige onderdelen van onze research had Gerard het voortouw, 
ook als het ging om cruciale gesprekken met bronnen (die we overigens in de 
meeste gevallen wel samen deden), bij andere onderdelen ik. Gerard had een 
scherpe analytische geest en een gigantisch goed geheugen. En hij had ook een 
(voor een buitenstaander) even ondoorgrondelijk als omvangrijk ‘archief’. Zijn op 
elkaar gestapelde en tot aan de nok gevulde verhuisdozen met archiefmateriaal en 
zijn volgepropte plastic draagtassen, waarvan niemand kon bevroeden wat er 
allemaal in zat, waren berucht bij de VPRO. Gerard is er niet meer en mogelijk zijn 
ook persoonlijke aantekeningen, gespreksverslagen, documenten en 
geluidsbandjes die exclusief bij hem lagen verloren gegaan. We hebben na zijn 
dood, in verband met een gebrek aan ruimte en tijd, enkele kubieke meters van 
zijn materiaal moeten weggooien. Uiteraard hebben we geprobeerd te voorkomen 
dat daarbij belangrijk bewijsmateriaal verloren zou gaan.  
 

De MID en de val van Srebrenica  
Op basis van in 1995 door de Militaire Inlichtingendienst (MID) opgestelde IntSums 
(Intelligence Summaries) lieten wij in de Argos-uitzendingen van 29 juni 2001 en 15 
maart 2002 horen hoe dramatisch de MID in de zomer van 1995 de plank had 
misgeslagen bij de beoordeling van de Bosnisch-Servische aanval op Srebrenica. 
Het ging in de ogen van de MID niet om een operatie om de enclave in zijn geheel 
in te nemen. Nee het ging in de ogen van de MID louter om de inname van de 
zuidoostpunt van de enclave. Dit stelde de MID zelfs nog op 10 juli 1995, dat is 
daags voor de definitieve val, op een moment waarop de Nederlandse Dutchbat-
militairen steeds verder in het nauw werden gedreven en hun commandant overste 
Karremans wanhopig om luchtsteun smeekte. Het blijft wonderbaarlijk hoe de MID 
tot deze stellige misinterpretatie kon komen, zeker ook gezien de waarschuwingen 
en signalen die men (onder meer vanuit Dutchbat) wel degelijk had gekregen. Een 
vraag die zich opdringt: Wat hebben de grote buitenlandse zusterdiensten de MID 
destijds ingefluisterd? 
 

Hoe de twist begon: Andreas Zumach, Mr. X en de Duitse generaal Eisele 
Hoe zijn wij voor het eerst gestuit op bronnen die zeggen dat er voorkennis over de 
ophanden zijnde aanval was? Ik zou twee cruciale momenten willen noemen: a) de 
publicaties van de Duitse journalist Andreas Zumach hierover in het najaar van 1995; 
b) gesprekken die ik in 2001 had met een officier die in het voorjaar van 1995 
gestationeerd was op het VN-hoofdkwartier in New York.  
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Andreas Zumach kende ik persoonlijk. Hij is een gerenommeerd VN-correspondent 
voor Duitstalige media met een grote expertise en een uitstekend internationaal 
netwerk. Hij heeft een eigen kantoor in het VN-gebouw in Geneve. Ik hechtte veel 
waarde aan zijn artikelen (in de TAZ en in BASIC Reports) over Intercepts die hij naar 
eigen zeggen in september 1995 persoonlijk bij medewerkers van de CIA had 
kunnen inzien. Zumach’s onthulling werd in 1995 wereldnieuws. Ze leidde tot 
(halfslachtige) vragen van de toenmalige Nederlandse  minister van Defensie bij zijn 
Amerikaanse ambtgenoot en tot bevestiging van het bestaan van deze CIA-
Intercepts door Amerikaanse journalisten in vooraanstaande Amerikaanse media. 
Zumach kreeg in 1997 (dus na deze onthulling) uit handen van toenmalige VN-
secretaris-generaal Kofi Annan de VN-prijs voor journalistiek (en vervolgens diverse 
andere prijzen). 
  
Mijn gesprekken in 2001 met een militair gingen eigenlijk over een ander 
onderwerp. Tot mijn verrassing bleek dat deze militair in het voorjaar van 1995 
gestationeerd was op het Department of Peace Keeping Operations (DPKO) van de 
VN in New York. Hij vertelde me een verhaal waar ik rode oortjes van kreeg. Een 
verhaal over (informele) discussies in New York over aanwijzingen die daar vanaf 
maart, april binnen begonnen te komen over een mogelijke (Bosnisch-)Servische 
militaire agressie tegen de moslimenclave Srebrenica. Een verhaal ook over Deense 
tanks en (informele) discussies over de optie om die tanks in te zetten ter 
bescherming van Srebrenica. 
 
Wij stonden aanvankelijk zeer kritisch tegenover dit verhaal en hebben zeer veel 
moeite gedaan om het te checken. Al snel bleek dat de militair inderdaad in de 
betreffende periode gewerkt had op het VN-hoofdkwartier en ook veel namen die 
hij mij in verschillende gesprekken gegeven had bleken te kloppen. Alleen kon of 
wilde niemand van alle personen die wij in de daarop volgende maanden 
benaderden zich iets herinneren over die discussie betreffende de Deense tanks. 
Totdat we in het voorjaar in gesprek kwamen met de Duitse luitenant-generaal 
buiten dienst Manfred Eisele. Ook hij was in het voorjaar van 1995 op het VN-
hoofdkwartier werkzaam, in een hoge positie - als Assistant Secretary General for 
Planning and Support of Peace Keeping Operations. Nadat wij Eisele 
confronteerden met het verhaal dat wij te horen hadden gekregen, bevestigde hij 
dit. Hij was ook bereid tot een interview. En daarin gaf hij ons nog meer details over 
de inlichtingen die in de weken en maanden voor de aanval op Srebrenica 
binnenkwamen op DPKO en die daar door militairen werden geïnterpreteerd als 
voortekenen van een grootschalige aanval op Srebrenica met het doel de enclave in 
te nemen. We zonden dit verhaal uit in Argos van 5 april 2002, enkele dagen voor 
verschijning van het NIOD-rapport. 
 
In de maanden en jaren hierna had ik nog een reeks van gesprekken en 
ontmoetingen met Eisele (onder meer bij hem thuis in Beieren en bij de Heinrich 
Böll Stiftung in Berlijn). Ook nadat ik hem uitvoerig geconfronteerd had met de 
kritiek van de NIOD-onderzoekers Cees Wiebes en Dick Schoonoord op zijn 
beweringen (“achteraf weet iedereen alles beter” en: “hoe kan het dat meneer 
Eisele dit allemaal niet naar voren heeft gebracht toen wij met hem spraken” en 
“het NIOD heeft geen enkel spoor hiervan kunnen terugvinden in documenten”) 
bleef de Duitse drie-sterren-generaal b.d. volhouden dat hij indertijd met eigen 
ogen en oren had waargenomen wat hij in onze uitzending had verteld. 
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In een nieuw interview (in Argos van 8 juli 2005) zei hij onder meer: „Uns im DPKO 
war klar, dass die Massierung der bosnischen Serben das Ziel hatte, die Safe Areas 
verschwinden zu lassen und unter ihre eigene Kontrolle zu bringen.” Hij zei ook: 
„Ich bin sicher, dass es Vorwarnungen gegeben hat.“ En: „So war uns also auch klar, 
das Ziel der serbischen Militäraktion gegen Srebrenica würde bedeuten, die UNO 
aus Srebrenica zu vertreiben und die vollziehende Gewalt in Srebrenica zu 
übernehmen.” En: „Es war eindeutig erkennbar, dass hier von langer Hand etwas 
vorbereitet wurde. Im Grunde genommen war die Machtübernahme in den Safe 
Areas aus unserer Sicht das Ziel mit wahrscheinlich der anschließenden Vertreibung 
der Bevölkerung.” 
 

Voor mij is en blijft Eisele een belangrijke bron in dit verhaal. Ook omdat hij een 
reeks van zeer concrete militaire waarnemingen genoemd heeft uit het voorjaar 
van 1995. Voor ons verhaal waren Gerard Legebeke en ik ook naar Denemarken 
gereisd. Daar hadden we de voormalige Deense minister van Defensie Hans 
Haekkerup geïnterviewd en kolonel Lars Moller. Beide heren vertelden ons allerlei 
prachtige details over een heroïsch gevecht van de Deense tanks in 1994 in de 
buurt van Tuzla, maar konden of wilden zich in deze interviews niets herinneren 
over de discussie die Deense tanks in Srebrenica in te zetten. Echter: na de 
betreffende Argos-uitzending kwam een van beide heren (in een uitdrukkelijk niet 
voor publicatie bedoelde e-mail) ineens met allerlei details uit eigen herinnering 
over deze discussie, die indertijd (voorjaar 1995) dus wel degelijk had 
plaatsgevonden. Het grote probleem was dat de Deense regering aan het Deense 
parlement had moeten beloven dat de Deense tanks alleen zouden worden ingezet 
voor Force Protection van de eigen Deense militairen. 
 
De confrontatie met de NIOD-onderzoekers 
Wij waren zeer verbaasd toen we zagen dat in het ruim vijfduizend pagina’s 
tellende NIOD-rapport het verhaal van Eisele en de Deense tanks in het geheel niet 
voorkwam. En dit hoewel ook de NIOD-onderzoekers uitvoerig met Eisele hadden 
gesproken. Ik dook in de deelstudie van Cees Wiebes over de rol van de 
inlichtingendiensten en viel van de ene verbazing in de andere. Hoewel Wiebes zelf 
tientallen aanwijzingen die duiden op voorkennis in dit boek benoemt en beschrijft, 
concludeert hij aan het einde van zijn boek (p.461): ”Het blijft natuurlijk speculeren 
– maar nu er evident bij geen van de betrokkenen voorkennis was, was adequaat 
reageren bij voorbaat uitgesloten.”  
 

De boude stelling dat er evident bij geen van de betrokkenen voorkennis was, staat 
haaks op de reeks van aanwijzingen die Wiebes zelf in zijn boek heeft opgenomen. 
En de koppeling tussen het niet adequaat militair optreden door de internationale 
gemeenschap en het gebrek aan voorkennis is weinig overtuigend, zeker als je 
bedenkt dat militairen en inlichtingendiensten altijd rekening (dienen te) houden 
met worst-case-scenario’s.  
 

Ik heb in 2002 voor een aantal personen in Duitsland - die in de NIOD-studie 
genoemd worden, die ik persoonlijk kende (Andreas Zumach, Manfred Eisele, Erich 
Schmidt-Eenboom) en die nog geen kennis hadden kunnen nehmen van de studie 
van Wiebes, omdat die op dat moment nog niet (in het Engels) vertaald was - een 
Duitstalige samenvatting gemaakt van de deelstudie van Cees Wiebes. Erich 
Schmidt-Eenboom, een Duitse inlichtingenexpert die in de dankbetuiging achterin 
het boek door Cees Wiebes met naam wordt genoemd, reageerde verbijsterd. 
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En Andreas Zumach was woedend, omdat zijn publicaties door Wiebes onjuist 
waren samengevat en omdat Wiebes ook allerlei beweringen had gedaan 
(bijvoorbeeld over de vermeende bronnen van Zumach) die op geen enkele wijze 
met bewijzen werden onderbouwd. Zumach schreef een protestbrief en stuurde 
die niet alleen aan NIOD-directeur Hans Blom, maar ook aan minister-president 
Balkenende, aan minister Korthals van Defensie en aan de voorzitter van de 
parlementaire enquêtecommissie Bert Bakker. 
 

Wij interviewden Andreas Zumach, Erich Schmidt-Eenboom en de Nederlandse 
wetenschapster Erna Rijsdijk (die later zou promoveren op haar onderzoek naar het 
Srebrenica-drama) over de NIOD-deelstudie. En we confronteerden Cees Wiebes 
en Dick Schoonoord, eveneens in een interview, met deze kritiek. Van dit materiaal 
maakten we de Argos-uitzending van 1 november 2002. 
 

Erich Schmidt-Eenboom betwijfelde of de (Amerikaanse) geïnterviewden 
tegenover de NIOD-onderzoekers de volledige waarheid hadden verteld. Hij zei 
onder meer: “Man kann sich durchaus vorstellen, dass die Amerikaner gerade in 
diesem Fall nicht die volle Wahrheit gesagt haben, weil es ja ihr Verhältnis zu den 
Niederlanden nachhaltig belasten würde.”   
 

In de Engelse vertaling die later van het boek van Cees Wiebes zou verschijnen 
bleken  enkele van de beweringen over de publicaties van Andreas Zumach - 
zonder einige verantwoording of toelichting – ineens verdwenen.  
  
Directive 7 van Radovan Karadzic: ‘Maak overleven in de enclaves onmogelijk!’  
“Je gaat door tientallen bladzijden heen, waarin de ene aanwijzing na de ander naar 
voren komt en vaak dan tot mijn stomme verbazing concludeert hij: ‘We wisten dus 
niks.’ Dan denk ik, hoezo 'we wisten niks'? Je hebt toch net uitgelegd wat we 
allemaal wel aan kennis hebben gehad? Dat vind ik gewoon vrij onbegrijpelijk.” Dit 
zei de Nederlandse wetenschapster Erna Rijsdijk, ten tijde van het interview bezig 
met een promotieonderzoek over Srebrenica, in Argos van 1 november 2002 over 
de deelstudie van Cees Wiebes. 
 

Zij had fundamentele kritiek op het analysekader van Wiebes en de wijze waarop hij 
de aanwijzingen die duiden op voorkennis steeds terzijde schuift: “Dat kan hij doen 
en dat is mijn interpretatie daarvan, doordat hij die kennis dus diskwalificeert als 
strategische kennis. Hij zegt eigenlijk: strategische voorkennis, is kennis dat je weet 
- laten we het maar relateren aan Srebrenica - dat de enclave een keertje opgerold 
gaat worden, maar die is eigenlijk niet relevant. Het enige wat relevant is de 
tactische intelligence, en die tactische intelligence houdt in dat we precies weten 
hoe en wanneer die enclave onder de voet gelopen gaat worden. Die definitie 
maakt hij zo nauw dat eigenlijk tactische intelligence bijna gelijk komt te staan aan 
wat hij noemt 'de realtime intelligence' is dat we eigenlijk direct kunnen afluisteren 
wat de vijand doet en direct ook iets kunnen doen met die informatie. Wat eigenlijk 
neerkomt in zijn extreem, dat je zegt van: eigenlijk kunnen we pas zeggen dat de 
enclave opgerold gaat worden als het daadwerkelijk gebeurt. Want dan pas weten 
we het zeker. Nou als je zo'n extreme indeling maakt kan je dus eigenlijk al bij 
voorbaat de vraag beantwoorden van: wisten we van wat er ging gebeuren in 
Srebrenica? met nee, want we wisten dan natuurlijk pas op het moment dat het 
gebeurde, wisten we zeker dat die enclave zou vallen. Maar daarmee wordt dan 
ook het hele boek een beetje overbodig, natuurlijk.” 
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Rijsdijk wees in dit Argos-interview ook op Directive 7, een opdracht van de politiek 
leider van de Bosnische Serviërs Radovan Karadzic van 8 maart 1995. In deze 
directieve staat: “…complete physical separation of Srebrenica from Zepa should be 
carried out as soon as possible, preventing even communication between 
individuals in the two enclaves. By planned and well-thought-out combat 
operations create an unbearable situation of total insecurity with no hope of further 
survival or life for the inhabitants of Srebrenica and Zepa.” Het ‘afknijpen’ van de 
enclaves had dus al vanaf maart 1995 expliciet tot doel om een ondraaglijke situatie 
voor de moslimbevolking te creëren en elk (over)leven in de enclave(s) onmogelijk 
te maken.  
 

Volgens de Duitse inlichtingenexpert Erich Schmidt-Eenboom was het voor de 
analisten van de grote inlichtingendiensten in 1995 ook volstrekt duidelijk dat dit 
rampscenario zich aan het voltrekken was. Hij wijst vervolgens op het militaire 
bevel van 2 juli 1995 dat in de argumentatie van Cees Wiebes van cruciaal belang 
is.“Schaut man in den Text dieses Befehls, dann steht da sehr deutlich drin, dass 
dieser erste Angriff auf die Südflanke der Enklave die Voraussetzung dafür schaffen 
sollte, um Srebrenica zur Gänze zu eliminieren.“ Schmidt-Eenboom heeft geen 
enkele twijfel: “Es gibt deutliche Hinweise und Beweise dafür, dass es ein Vorwissen 
gegeben hat.“  
 

De inschatting die Cees Wiebes daarentegen in het Argos-interview gaf luidde als 
volgt: “Je kan moeilijk inlichtingendiensten iets verwijten als zelfs de vijand niet 
weet wat men gaat doen. Nou de vijand in casu, Mladic, besloot pas op de negende 
’s avonds de hele enclave in te nemen. En dan nog zie je dat de aanwijzingen die er 
waren zo minimaal waren dat bij Westerse inlichtingendiensten, maar ook bij 
UNPROFOR en ook in hoofdsteden, de conclusie was: 'Nee, hij gaat echt niet achter 
de hele enclave aan.'”  
 
De ‘these’ van Rupert Smith 
Interessant in dit verband is ook de verklaring die generaal Sir Rupert Smith, in 
1995 de hoogste militaire VN-commandant in Bosnië-Herzegovina, in december 
2002, vijf weken na de Argos-uitzending, in het Nederlandse parlement afgaf 
tijdens zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie. De Britse generaal 
zei dat hij vanaf medio maart 1995 in de gaten had wat er aan de hand was rond de 
enclaves. Hij had voor zichzelf en zijn mensen een ‘these’ geformuleerd:“both 
parties needed and wanted to fight.” Er was in de ogen van Smith een grote kans 
dat de situatie uit de hand zou gaan lopen. “If the Bosnian-Serb army were to finish 
the job to their advantage, they had to produce some manpower. The only 
manpower they could relieve was that that was guarding these enclaves in – to 
their minds – their rear areas. Therefore, they would conduct operations to what I 
call squeezing the enclaves, so that these were neutralised, that they were not a 
problem, and they could reduce the number of people guarding them. (…) We were 
becoming hostages for the Bosnian Serbs and a shield for the Bosnian federation. 
(…) If you were a Bosnian you could operate from the safe area of Srebrenica, you 
could conduct raids out of Serbrenica and so forth.” Met andere woorden: 
Moslimstrijders gebruikten de Srebrenica-enclave met VN-bescherming als veilige 
uitvalsbasis voor aanvallen in omliggende Servische gebieden en de Serviërs wilden 
de enclaves derhalve totaal ‘afknijpen’ en ‘neutraliseren’, ook om eigen troepen vrij 
te kunnen maken om elders ingezet te kunnen worden. 
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Smith verder: “If the UN were going to break out of this, in my view we had to fight. 
(…) From about mid-March I was beginning to argue that we needed to understand 
this situation and that, if we were not going to make a difference, we were going to 
have a fight.” Dat dit geen betweterig en stoer geklets achteraf is blijkt uit diverse 
documenten en getuigenissen uit het eerste half jaar van 1995. Ik noem als 
voorbeeld het verslag van een interne UNPROFOR-discussie tussen Smith aan de 
ene kant en zijn superieuren Yasushi Akashi en Bernard Janvier aan de andere kant, 
op 9 juni 1995 in Split. Andere voorbeelden zijn de gesprekken die generaal Smith 
in het voorjaar van 1995 voerde met een parlementaire delegatie uit Nederland en 
met de Nederlandse Chef Defensiestaf, generaal Van den Breemen. Smith 
speculeerde daarbij toen al volop (volgens het verslag van de eerste Commissie 
Bakker) over een volledige verovering van de enclaves in Oost-Bosnië door de 
Bosnisch-Servische troepen. 
 
Op 6 juli 1995, toen de aanval op Srebrenica begon, zat generaal Smith op het 
eiland Korcula in de Adriatische Zee, op vakantie. Op 8 juli werd hij naar Geneve 
geroepen voor een gesprek met Boutros Ghali, Akashi en Janvier. Aan het einde van 
de bijeenkomst vroeg Smith, zo verklaarde hij tegenover de parlementaire 
enquêtecommissie, aan Akashi of die wilde dat hij terug zou keren op zijn post in 
Sarajevo. “I was told no, I was to go back on leave.” Hij moest dus - en dat is 
opmerkelijk aangezien de aanval op Srebrenica (in het verantwoordelijkheids-
gebied van Smith) op dat moment volop gaande was – terug naar zijn 
vakantieadres. 
 
In zijn boek ‘The Utility of Force’ (2005) schrijft Smith hierover: “I was then recalled 
from leave to meet the SGUN, Akashi and Janvier in Geneva on 8 July. On that day 
we discussed the SGUN ‘s report to the SC on UNPROFOR and the future of the 
mission. As the meeting was ending we were informed that the Bosnian Serb 
forces were attacking Srebrenica again, and that a Dutch soldier had been killed by 
the Bosnian defenders in circumstances that were not clear. This was assessed as 
evidence of further squeezing coming up against the defender’s positions. It was 
decided that I should go back on leave.” En: “I explained I was quite happy to fight 
the Bosnian Serbs but not only on one pretext, defence of the British. I decided that 
the most important thing was to have all the Safe Area’s included in the threat, 
which at least would help me as a commander to keep the force together. It also 
became very clear that London had a very different picture of the situation from 
the one I had. The intelligence and information we were all receiving was not of the 
same nature, yet decisions were being made on the back of this unclear picture, 
decisions about the use of force at theatre level.” 
 
Bevestigingen 
Een opmerkelijk detail in de deelstudie van Cees Wiebes is dat de NIOD-
onderzoekers zelf een tweede bron hadden (“een Westerse diplomaat”) die 
beweerde dat hij citaten uit Intercepts van communicatie tussen Belgrado en 
Mladic over de aanval op Srebrenica met eigen oren had gehoord en wel uit de 
mond van de toenmalige Amerikaanse vice-president Al Gore. Die zou er tijdens 
een bijeenkomst op het Witte Huis uit hebben voorgelezen. Er zijn dus twee 
serieuze bronnen die op basis van eigen waarneming zeggen dat deze Intercepts 
bestaan. Later werd het bestaan van de Intercepts ook bevestigd door de 
gerenommeerde Britse defensiedeskundige en toenmalige BASIC-directeur Daniel 
Plesch en door verschillende Amerikaanse journalisten. 
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Desondanks stelt Cees Wiebes: deze Intercepts hebben nooit bestaan. Wiebes 
baseert zich daarbij op anonieme bronnen (bij de Amerikaanse en andere 
inlichtingendiensten zelf) en op het feit dat het NIOD in officiële documenten geen 
spoor van deze Intercepts heeft kunnen vinden. 
 
In de jaren die volgden hebben verschillende bronnen (onder meer bij het 
Joegoslavië Tribunaal) tegenover Argos aangegeven dat deze Intercepts wel 
degelijk bestaan, maar dat de Amerikanen dit officieel steeds hebben ontkend en 
ook geweigerd hebben ze als bewijsmateriaal ter beschikking te stellen aan het 
Joegoslavië Tribunaal. De voormalige hoofdaanklager van dit tribunaal, Carla del 
Ponte, heeft in verschillende interviews en in haar memoires hier ook aan 
gerefereerd. Het Franse tijdschrift Paris Match had in 2006 een groot verhaal 
waarin Carla del Ponte over deze CIA-Intercepts zegt: “Men heeft ons geantwoord 
dat ze niet meer bestaan, of dat ze nooit bestaan hebben. Wat ik niet geloof.” In 
het voorwoord van haar memoires (‘Mevrouw de aanklager’) schrijft Del Ponte over 
een gesprek dat ze in september 2000 had met toenmalig CIA-directeur George 
Tenet. Tenet beloofde haar dat de CIA zijn uiterste best zou doen om het tribunaal 
te ondersteunen bij het oppakken van en de bewijsvergaring tegen 
oorlogsmisdadigers als Ratko Mladic, Radovan Karadzic en Slobodan Milosevic.  
 
Maar, schrijft Del Ponte in retrospectief, “ik had beter moeten weten. Ik rekende 
erop dat Tenet zijn woorden in daden zou omzetten. Ik ging er niet van uit dat hij 
bezig was iets op te richten wat wij in het Italiaans de muro di gomma noemen: de 
muur van rubber, de afwijzing die zo is verpakt dat ze er niet uitziet als een 
afwijzing.” Del Ponte verwijst in dit verband ook  concreet naar de CIA-Intercepts: 
“Ik had het idee dat hij ons waarnemingen van de CIA en opnames van 
afgeluisterde telefoongesprekken ter beschikking zou willen stellen…”  
In Argos-uitzendingen in 2005 en 2006 hebben ook andere bronnen de NIOD-
conclusie dat er geen voorkennis zou hebben bestaan van de aanval op Srebrenica 
tegengesproken of bekritiseerd, onder meer: Jan Pronk, die ten tijde van het 
Srebrenica-drama minister van Ontwikkelingssamenwerking in het kabinet Kok 
was; NIOD-onderzoeker Ger Duijzings; de Bosnische historicus professor Cekic; 
Amor Masovic, president van de Bosnische ‘Commission for Missing Persons’; de 
voormalige politiechef van Srebrenica Hakija Meholjic; voormalige Dutchbat-
militairen en: Joris Voorhoeve, minister van Defensie tijdens de val van Srebrenica.   
 
Een slip of the tongue van Richard Holbrooke en bijval van Joris Voorhoeve 
In een interview met Paul Rosenmöller voor de IKON-televisie op 9 juli 2005 stelde 
Joris Voorhoeve: Er waren minstens twee permanente leden van de VN-
Veiligheidsraad die voorkennis hadden van het Bosnisch-Servische voornemen 
Srebrenica in te nemen. Letterlijk zei Voorhoeve onder meer: “Deze leden wisten al 
rondom begin juni 1995 dat de Serviërs van plan waren de komende weken de drie 
oostelijke enclaves onder de voet te lopen. (…) En die informatie werd pas aan 
Nederland verstrekt na de val van Srebrenica.” 
 
Enkele maanden later, op 19 november 2005, gaf de Amerikaanse topdiplomaat 
Richard Holbrooke een interview aan de Bosnische televisie. Hij zei onder meer: “As 
far as Srebrenica goes, Srebrenica is a great tragedy, which should not have been 
permitted to occur. But it did, and I'll tell you that I was under initial instructions to 
sacrifice Srebrenica, Gorazde and Zepa; and I felt that was wrong.”  
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Deze opmerkelijke uitspraak uit de mond van de Amerikaanse top-diplomaat - die 
de onderhandelingen leidde die uiteindelijk resulteerden in het akkoord van Dayton 
- roepen allerlei vragen op. Wij stelden deze vragen (in een e-mail) aan Richard 
Holbrooke, maar helaas wilde hij er niet gedetailleerder op ingaan. Wel gaf hij aan 
het Franse tijdschrift Paris Match nog de toelichting dat hij deze instructies 
indertijd gekregen had van Anthony Lake, het toenmalige hoofd van de National 
Security Council in Washington. Inmiddels is Richard Holbrooke, zoals we weten, 
helaas overleden. Wij benaderden ook Anthony Lake, maar ook die wilde er niets 
over zeggen.  
 
Wie er wel iets over wilde zeggen was Joris Voorhoeve. En dat deed hij in een groot 
interview dat Gerard Legebeke en ik met hem hadden. We zonden dit uit in een 
drieluik, op 22 december 2006,  5 januari 2007 en 10 januari 2007. In dit interview 
zet Voorhoeve uiteen dat twee grote Westerse mogendheden (we weten 
inmiddels - op basis van door het Ministerie van Defensie aan Argos verstrekte 
documenten - dat hij doelde op de VS en het Groot-Brittannië) voorkennis hadden, 
maar die verzwegen hebben naar Nederland toe. Volgens Voorhoeve voerden de 
VS een beleid van “weloverwogen passiviteit” met als doel de enclaves te laten 
verdwijnen om vervolgens tot een vredesregeling (het Dayton Akkoord) te kunnen 
komen. Voorhoeve verwijt de VS nalatigheid en een “enorme onderschatting” van 
de gevolgen van deze passiviteit (de massamoord op de moslimmannen). We 
legden aan Voorhoeve de eindconclusie voor van Cees Wiebes: “Het blijft natuurlijk 
speculeren, maar nu er evident bij geen van de betrokkenen voorkennis was, was 
adequaat reageren bij voorbaat uitgesloten.” De reactie van Voorhoeve luidde: “Ik 
denk dat er voldoende aanwijzingen waren uit de verschillende dingen die al in dit 
gesprek aan de orde zijn geweest, dat de Serviërs hele slechte voornemens hadden 
ten aanzien van de enclaves. (…) Men had wél iets kunnen doen. En men had uit 
onheilspellende ontwikkelingen en intelligence de conclusie kunnen trekken, wij 
moeten nu een stevige vuist maken, en dát is nagelaten.”  
 
Op 16 mei 2007 legden we deze kritiek van Voorhoeve en ook andere kritiek van 
voormalige paarse ministers op het NIOD-onderzoek (met name van Jan Pronk en 
Frank de Grave) in een live interview voor aan de voormalige NIOD-directeur Hans 
Blom, die echter vooraf nadrukkelijk te kennen had gegeven slechts heel kort en 
globaal in te willen gaan op de kwestie van de voorkennis.   
 
‘The Secret History of Dayton’, Florence Hartmann en de LA Times  
We hadden eind 2006 aan Joris Voorhoeve ook een in november 2005 
gedeclassificeerd lijvig  Amerikaans document voorgelegd, een intern 
evaluatierapport, dat tien jaar eerder was opgesteld in opdracht van het 
Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken: ‘The Secret History of Dayton’. In 
dit rapport wordt onthuld dat in Washington al op 28 mei 1995 in het diepste 
geheim het besluit werd genomen “to suspend ‘quietly’ the use of airstrikes 
against the Serbs for the foreseable future”. 
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Opmerkelijk aan dit besluit zijn mijns inziens vier punten: 
a) het besluit dat er geen luchtsteun voor Dutchbat/Srebrenica zou komen 

werd (in Washington) eerder genomen dan tot nu toe (ook door het NIOD) 
werd verondersteld; 

b) Nederland werd niet van dit Amerikaanse besluit op de hoogte gesteld (zegt 
Joris Voorhoeve in de Argos-uitzending van 5 januari 2007); 

c) Richard Holbrooke was de enige bij dit besluit betrokken met naam 
genoemde functionaris die het oneens hiermee was (en dat zou kunnen 
samenhangen met de hierboven aangehaalde uitspraak die Holbrooke in 
november 2005 – dat is ook de maand waarin dit evaluatierapport werd 
vrijgegeven – deed voor de Bosnische televisie); 

d) eind mei 1995 is ook de periode waarin de hoogste militaire commandant in 
voormalig Joegoslavië, de Franse generaal Janvier, in New York nul op 
request krijgt bij zijn pleidooi voor een terugtrekking van de grondtroepen 
uit de enclaves.  (Na het Srebrenica-drama wordt er gelekt over deze interne 
VN-discussie en het pleidooi van Janvier met als belangrijkste boodschap: de 
Fransen hebben Srebrenica in de steek gelaten.) 

 
Een gedetailleerde wetenschappelijke analyse van dit lijvige rapport en een 
vergelijking met het NIOD-rapport en andere bronnen is mijns inziens van groot 
belang voor de discussie over de vraag die hier aan de orde is: Was er voorkennis 
en was er een bewust (maar – om begrijpelijke redenen - verzwegen) ‘beleid van 
passiviteit’ om de lastige enclaves, die een hanteerbare vredesregeling in de weg 
leken te staan, te laten verdwijnen? 
 
In 2007, 2008 en 2009 maakten we Argos-uitzendingen waarvoor we de Française 
Florence Hartmann - de voormalige woordvoerder van hoofdaanklager Carla del 
Ponte van het Joegoslavië Tribunaal - interviewden. We spraken Hartmann zeer 
uitvoerig (meerdere dagen - in Den Haag, Parijs en Gent) en we interviewden haar 
verschillende keren. Ook Hartmann is, mede op basis van wat ze aan de zijde van 
Del Ponte mee heeft gemaakt, tot de conclusie gekomen: Ja, er was voorkennis (bij 
de Britten, Fransen en Amerikanen) en ja, er was een doelbewust beleid om de 
enclaves op te offeren. Hartmann formuleerde dit in de verschillende interviews 
steeds zeer stellig, evenals haar kritiek op de NIOD-deelstudie over de 
inlichtingendiensten: “On that point the NIOD-report is a shameful report.” (Argos 
14 september 2007) 
 
Op 11 juli 2009 zond Argos een verhaal uit dat grotendeels gebaseerd was op een 
groot artikel in de Los Angeles Times, een verhaal van CIA-kenner Greg Miller. Miller 
onthulde dat de CIA in de periode 1992 tot 1996 een belangrijke menselijke bron 
en bondgenoot had in de top van het machtscentrum in Belgrado, dichtbij 
president Milosevic: Jovica Stanisic, de toenmalige baas van de Servische 
staatsveiligheidsdienst. Het verhaal van Miller was vooral opmerkelijk omdat hij een 
van zijn CIA-bronnen met naam noemde: William Lofgren, de voormalige CIA 
Station Chief in Belgrado. Op de vraag van Argos aan het NIOD of de NIOD-
onderzoekers indertijd door hun Amerikaanse gesprekspartners (bij de CIA) waren 
gewezen op het bestaan van een dergelijke belangrijke menselijke bron dichtbij 
Milosevic wilde het NIOD geen antwoord geven. 
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Joris Voorhoeve wierp in de Argos-uitzending over de onthulling van LA Times-
journalist Greg Miller een aantal vragen op: “Als de Verenigde Staten zo’n 
uitstekende bron hadden, hebben ze dan in mei en juni 1995 geweten dat Belgrado 
en Pale de drie oostelijke enclaves zouden gaan innemen? En als het antwoord 
daarop ‘ja’ is, waarom heeft de Verenigde Staten dan Nederland niet van tevoren 
ingelicht van dat Servische voornemen? Want bondgenoot Nederland was via de 
Veiligheidsraad en via de Verenigde Naties zo goed geweest om blauwhelmen naar 
Srebrenica te zenden. En een tweede vraag is: als zij zulke uitstekende informatie 
hadden over de voornemens van Belgrado en Pale, hebben zij dan Belgrado en Pale, 
dus Milosevic en anderen, ervan trachten te overtuigen dat niet te doen, om die 
enclaves niet in te nemen? Hebben zij iets met die kennis gedaan? Of hebben ze er 
alleen maar kennis van genomen en afgewacht? Dat leidt weer tot de vraag: als zij 
hebben afgewacht, kennis genomen en afgewacht, wanneer kregen zij informatie 
over het feit dat Servische militairen de afgrijselijke wandaden begingen en op 
grote schaal mannen begonnen te executeren? 
 
We weten dat de Verenigde Staten in augustus, een aantal weken na die 
wandaden, met satellietfoto’s en vliegtuigfoto’s kwamen in de Veiligheidsraad in 
een zitting achter gesloten deuren om aan te tonen dat er massa-executies hadden 
plaatsgevonden. En de Amerikaanse regering was daar toen heel erg 
verontwaardigd over. Terecht. Dat was een schok, een afgrijselijke schok in 
Nederland, want pas toen bleek hoe omvangrijk die executies waren geweest. Een 
interessante vraag die nader in Washington zou moeten worden uitgezocht lijkt mij 
is: wanneer kreeg men daar voor het eerst informatie over?” 
 
De ‘jacht’ op Ratko Mladic en Radovan Karadzic 
Er is een parallel verhaal aan dat van de voorkennis, namelijk het verhaal over de 
vermeende jacht op de voormalig politiek leider van de Bosnische Serviërs Radovan 
Karadzic en de hoogste commandant van de troepen die Srebrenica veroverden, 
Ratko Mladic. Meer dan tien jaar lang werd er officieel koortsachtig gezocht naar 
deze twee hoofdverdachten van de massamoord in Srebrenica. In werkelijkheid 
werden zo veel kansen gemist om ze op te pakken (Argos liet in meerdere 
afleveringen een reeks van deze gebeurtenissen de revue passeren) dat er bij veel 
betrokkenen, bijvoorbeeld bij het Joegoslavië Tribunaal, twijfel ontstond of het 
überhaupt wel de bedoeling was deze twee mannen op te pakken en in Den Haag 
te berechten. Florence Hartmann verwoordde dit (in Argos van 14 september 
2007) zo: “The US, the UK and France (…) have a coherent policy not to arrest 
them.” En dit hing volgens haar samen met de kwestie van de voorkennis en de 
weloverwogen passiviteit: “The UK, the US and France want to hide the shameful 
choice to sacrifice Srebrenica for peace.” 
 
In Argos van 10 juli 2010 interviewden we (onder meer) de hoofdaanklager van het 
Joegoslavië Tribunaal Serge Brammertz en de Amerikaanse historicus Charles 
Ingrao. Brammertz erkende dat het niet oppakken van Karadzic en Mladic 
(gedurende meer dan een decennium) niet uitsluitend te wijten was aan de 
onwilligheid van Servië; ook de internationale troepenmacht had allerlei “kansen 
gemist” om hem te op te pakken. Ingrao vertelde over zijn eigen onderzoek naar 
de oorlog in Bosnië. Hij was via betrouwbare Amerikaanse bronnen (militairen en 
mensen uit het circuit van de inlichtingendiensten) te weten gekomen dat een 
speciaal reconnaissance team van het Amerikaanse leger Mladic al in 1996 
observeerde bij het bunkercomplex in Han Pijesak. 
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(De Britse luitenant-generaal David Leaky, op het moment van het interview de 
commandant van de internationale troepenmacht in Bosnië, had in Argos van 8 juli 
2005 gesteld zeker te weten dat Mladic zich ook medio 2004 in dit complex 
schuilhield.) 
Professor Ingrao zei ook: “The US government was lying about this.” 
 
Kolonel b.d. Charles Brantz – Een militaire analyse (van binnenuit) 
De Nederlandse kolonel Charles Brantz was ten tijde van de val van Srebrenica VN-
commandant van de Sector North East in Tuzla en daarmee in de VN-bevelslijn de 
directe baas van Dutchbat-commandant Tom Karremans. In Argos van 9 juli 2011 
zonden we een terugblik van Brantz op het Srebrenica-drama uit, die hij staafde 
met passages uit zijn dagboeken en documenten uit deze periode die hij 
zorgvuldig had bewaard. Brantz bestempelde de NIOD-conclusie dat er in 1995 
geen voorkennis was geweest kort en bondig als “onzin”. Er waren tal van militaire 
waarnemingen en aanwijzingen geweest. Hij zelf had op 8 juli - een moment 
waarop de Serviërs volgens het NIOD nog niet voornemens waren de hele enclave 
in te nemen – naar Den Haag gefaxt dat de Serviërs bezig waren “de enclave geheel 
in bezit te nemen”.  Daar komt nog een inzicht bij dat hij in 1995 al had: “Het 
Drinadal was door zijn economische en strategische waarde zo belangrijk voor de 
Bosnische Serven dat men dat gewoon vrij wilde hebben van niet-Bosnisch 
Servische en niet-Servische entiteiten.” De zuidoostpunt van de enclave was 
vergeleken hiermee nauwelijks van belang. Onder meer uit het feit dat generaal 
Mladic, de opperbevelhebber van de Bosnisch-Servische troepen, persoonlijk de 
operatie leidde, concludeert Brantz dat het om een veel groter doel moest gaan.  
Brantz wijst in dit verband ook nog eens op de fax die Dutchbat-commandant 
Karremans op 8 juni 1995 naar Den Haag stuurde: “Er zal een grote aanval worden 
uitgevoerd door de Bosnische Serviërs. Generaal Mladic persoonlijk geeft de orders 
aan de eenheden.” En: “De bron voor deze informatie moet als betrouwbaar 
worden geschetst.” 
 
Cees Wiebes stelt dat de voorbereidingen voor de Bosnisch-Servische aanval op 
Srebrenica plaats vonden tussen 2 en 6 juli 1995. “Er was geen sprake van 
maandenlange voorbereiding (…) De vraag of er voorkennis was, moet zich dus 
toespitsen op een heel kleine periode, 2 tot 6 juli, toen vonden de voorbereidingen 
plaats.”(NIOD-deelstudie,  p.440) “Pas op 9 juli laat in de avond werd besloten”, 
aldus Wiebes (p. 454) om de enclave in zijn geheel in te nemen. In de Argos-
uitzending van 1 november 2002 stelde Cees Wiebes: “Misschien is er incidenteel 
wel wat waargenomen, maar niet in een manier waar je uit kan afleiden dat men 
bezig was voor een grootscheepse aanval. Dat kan ook niet, want gewoon in de 
hele sequentie is pas vanaf 2 juli begonnen. Je kan moeilijk inlichtingendiensten 
iets verwijten als zelfs de vijand niet weet wat men gaat doen.” 
Charles Brantz vindt ook deze redenering “onzin”. Het was tijdens zijn 38-jarige 
militaire loopbaan een van zijn specialiteiten, zo benadrukt hij, om militaire 
operaties en oefeningen op te zetten (“ik heb 90 van die operaties en oefeningen 
bedacht, geschreven, verkend, uitgevoerd, begeleid en getoetst”). Een operatie als 
de Bosnisch-Servische aanval op Srebrenica kun je simpelweg niet voorbereiden in 
vijf dagen zoals Wiebes stelt. Daar is volgens Brantz veel meer tijd voor nodig. 
Volgens Brantz baseren de NIOD-onderzoekers hun analyse op een onvolledige set 
Servische bevelen, operatieplannen en andere documenten.   
 

Huub Jaspers, Hilversum, 14 februari 2013 


